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Beste ouders, 

Team 
Afgelopen dinsdag hebben we samen met de leerlingen de 

jubilea van vier personeelsleden ( juf Noordergraaf 12 ½ jaar, 

juf Trouwborst 25 jaar, juf en meester Van 

Zaanen 25 jaar) gevierd. Lied en spel 

wisselden elkaar af. Het lied dat de kinderen zongen, vindt u onderaan 

de info. Aan het eind van de festiviteiten zongen de kinderen de 

jubilaressen ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal, Zegen hen Heer’ en de 

Heere zegent u en Hij beschermt u’ toe. We kunnen terugzien op een 

heel gezellige middag die tegelijk een mooi kunstwerk (in het kader van De Kunstweken) 

opleverde. 

Diverse keren is er al gevraagd, wanneer juf Lingen na haar zwangerschapsverlof zal 

terugkeren. En terecht. Er is nu duidelijkheid. Na een periode van overwegen en het 

aftasten van de mogelijkheden op school heeft juf Lingen besloten haar dienstverband na 

haar zwangerschapsverlof te beëindigen. Nieuwe uitdagingen in haar leven vragen haar 

aandacht. Als school vinden we het ontzettend jammer dat juf Lingen gaat vertrekken en 

zijn dan ook erg blij dat zij als invalster aan onze school verbonden wil blijven. T.z.t. willen 

we als school afscheid van haar, als vaste leerkracht, nemen. Daar hoort u nog meer van.  

Juf Van Pelt zal dit schooljaar fulltime in groep 5 blijven werken. 

Juf Berkhof gaat met ingang van 8 oktober met zwangerschapsverlof. Juf Oudshoorn zal 

haar gaan vervangen. We wensen juf Ageeth een heel fijn verlof en het allerbeste voor de 

komende tijd toe. 

Fietsverlichtingsactie 
Op woensdag 12 oktober staat 

fietsverlichting centraal. Op die dag 

willen we, voordat de donkere dagen 

beginnen, de verlichting van de 

fietsen van de kinderen controleren. 

We doen dit a.d.h.v. het ANWB-project ‘de Lichtbrigade’. Daarbij hebben wij echter wel 

de hulp van ouders /opa’s / oma’s nodig. Kunt u op 12 oktober van 9.30 uur tot 12 uur 

assisteren, stuur dan z.s.m. een mailtje naar meester Van Zaanen.  

Fruitdag 
In het kader van ‘de Gezonde School’ willen we meer aandacht besteden aan gezonde 

voeding en bewegen. Deze week wordt in enkele groepen meegedaan aan het project  ‘de 

gezonden pauzehap’. Op voorstel van de MR hebben we besloten vanaf volgende week de 

woensdag tot fruitdag te maken. Het is de bedoeling dat alle leerlingen als tussendoortje 

voor de pauze fruit meenemen en geen koeken e.d. Na verloop van tijd willen we dit ook 
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uitbreiden naar de vrijdag. Graag vragen 

we ook aandacht voor wat ‘gezondere’ 

dranken, waar minder suiker in zit. Met 

z’n allen willen we aandacht besteden 

aan de gezondheid van kinderen en het 

tegengaan van overgewicht. Nog één tip: 

matig u met het meegeven van koeken; 

één Liga is echt wel voldoende voor 

tussendoor. Alvast bedankt voor uw 

medewerking.  

Schoolfotograaf 
Dit jaar zullen er individuele, groeps- en broertjes/zusjes foto’s worden gemaakt door 

Foto Koch en wel op donderdag 16 februari 2017. 

De Kunstweken 
De Kunstweken zitten er op (einddatum 30/9). De 

leerlingen hebben kennisgemaakt met Mondriaan 

(groep 1 en 2), Keith Haring (groep 3 en 4), Vincent 

van Gogh (groep 5 en 6) en Picasso (groep 7 en 8). De 

kunstwerken van de leerlingen worden opgestuurd 

naar de organisatie. Voor de kinderen wordt een 

reproductie van hun werkstuk gemaakt. Op de achterzijde daarvan staat een uitleg met 

een link naar hun persoonlijk museum op internet. De mogelijkheid bestaat het werkstuk 

van een kind op diverse voorwerpen te laten afdrukken. 

Christelijke Kinderboekenmaand 
Jaarlijks willen wij aandacht besteden aan de christelijke 

kinderboekenmaand. Dat doen we dit keer in week 40 en 41. 

Aangezien het thema dit jaar voor 

een groot deel samenvalt met het 

thema van het 100-jarig bestaan van 

de school, hebben we besloten iets 

beperkter aandacht aan de 

Kinderboekenmaand te besteden. Wat gaan we wel doen? Een 

zwerfboekenactie (groep 4 t/m 8), een boekenkleedjesmarkt 

(groep 3 t/m 8), een schrijver in groep 6, 7 en 8 en voorlezen in de onderbouw door 

bovenbouwleerlingen.  

De ouders van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben over de activiteiten een mail 

ontvangen. 

Ouderpanel / leerlingenraad 
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Met veel plezier kijken we terug op de ouderpanelgesprekken van de laatste jaren. Voor 

november staat het volgende 

panelgesprek gepland. U hoort er 

nog meer van.  

Ook de leerlingenraad gaat weer 

starten. Leerlingen uit de groepen 

5 t/m 8, de directie en ouders van 

de MR zullen hier deel aan 

nemen. We rekenen op fijne, 

opbouwende gesprekken. 

Sloten  
Via de Parnassysmail bent u op de hoogte gesteld van de verandering van de sloten van 

de deuren. Het is even wennen, maar het geeft wel een veiliger gevoel. 

Ramen 
Alle grote ruiten van de lokalen uit 1988 worden vervangen door dubbelglas. Comfort 

verhogend en energiebesparend. 

Telefoonnummer 
Het telefoonnummer van de ouders van Joanne (groep 3) en Tobias (groep 1) is 

0624105550. Graag noteren in de schoolkalender. 

Fietsenstalling 
Met ingang van aanstaande maandag wisselen de groepen 5/6 en 7/8 van plaats. 7/8 gaan 

naar de overdekte stalling; 5/6 naar de onoverdekte. 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied gezongen door de kinderen 
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Refrein: 

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les 
Dit willen we vieren met u, jufs en mees, 

en daarom maken we nu een beetje feest 

Feest,  feest, feest voor jufs en mees, 
Feest,  feest, feest voor jufs en mees. 

 

(zingen gr 6,7,8)  

Vier jubilarissen op de ONS 
geven samen heel veel jaren les.                                                       

Meester v Zaanen, onze directeur, 

U houdt van regelmaat, rust, reinheid, ook van geur en kleur. 
Directeur van geur en kleur. 2x. 

 

Vier jubilarissen op de ONS                                                                                             
geven samen heel veel jaren les.                                                                                   

Mees, u verstaat de kunst van het verhaal. 

Als u gaat vertellen, luist'ren w' allemaal. 

Oei, oei, wat een kunstig verhaal 2x. 
( zingen groep 1 en 2) 

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les.                                                                                         

Juf Hélène, wij vinden u lief                                                                                                

en dat kan ook niet anders: u bent een hartendief.                                                                  

Juf is lief, een hartendief, juf is lief, een hartendief     

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les.                                                                                       

Juf Hélène, goed met ‘t penseel,                                                                                             

niet abstract als Mondriaan met rood, wit, blauw, zwart, en geel .                                  

Penseel, rood, wit, blauw, zwart, geel. 2x      

REFREIN                    

( zingen gr 4 en 5) 

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les.                                                                               

Juffrouw Trouwborst, als juffrouw van groep vier,                                                        

leert u ons hoofdletters, tafels, nog steeds met veel plezier.                                       

Groep vier met plezier, groep vier met plezier  

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les.                                                                                

Juffrouw Trouwborst, u staat erom bekend,                                                                    



 
 

5 
 

u bent heel handig, creavaardig, echt een kunsttalent.                                                        

Talent, creakunsttalent, talent, creakunsttalent   

 (zingt groep 3) 

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les.                                                                               

Wie is alle jaren de juffrouw van groep drie                                                                      

die kinderen lezen leert en schrijven? Juf Barry                                                               

Groep 3, juf Barry, groep 3, juf Barry. 

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les.                                                                                  

Juffrouw Barry, wat bent  u origineel,                                                                         

niet van hetzelfde, vrij van sleur, niet traditioneel.                                                         

Juffrouw Barry origineel,  juffrouw Barry origineel                          

REFREIN 

Vier jubilarissen op de ONS 

geven samen heel veel jaren les 
Dit willen we vieren met u, jufs en mees, 

en daarom maken we nu een heel groot FEEST!!! 

 


